
(2)مکه باید به آن دقت کنی حاصل از آن و عالئم آنالینآموزش   

 
در این بخش  .آن پرداختیمو نقش والدین در  آنالینآموزش  در بخش قبل به توضیحاتی در ارتباط با  

 .میپردازیمبه آن ها دقت کنیم  نکاتی که باید عالوهبهآن مطالب  ادامه  نیز به 

 یعالئم شناخت : 

 مزاحم ای آوراضطراب فکارا/رکزدر تم ییتوانا دمع/یاحافظه شکالتم/مداوم یگرانن  

 یعاطف عالئم: 

 یتیارضططططانلقی/خ وسططططاناتن/انزواو یینهات/یریپذکیتحر/گیفسططططردا/نیتصططططباع/باضطططططرا  

 یعاطف ای یمشکالت بهداشت روان ریاس/غرق شدن حساسا/یعموم

 یجسم عالئم : 

جهرگسطططط/درد انواع   ها ا/تهوع التح/ی بانضطططط/نهیسطططط قفسطططططه ردد/بوسطططططتی ای سطططط لب  ر ق

 مکرر یآنفوالنزا ای یسرماخوردگ/عیسر

 یرفتار عالئم : 

 یریپذتیمسئول دمع/خواب ختالالتا/گرانیاز د یورد/ااشته اهشک  

 یرا برا ییهاراهذهن فرزندان خود را با افکار مثبت پر کنند و  دیبا آموزش آنالین طیشرا در نیوالد  

 .رندیکودکان در نظر بگ نفساعتمادبه شیافزا

 :از اندعبارت، در آموزش آنالین کودکان نفساعتمادبه شیافزا یاز راهکارها برا یبرخ  

 دیکن قیرا تشو اندرست کودک یهاکار. 

 دیمثبت و مطمئن انتخاب کن همساالن. 

 دیرا به کودکان آموزش ده یگذارهدف. 

 دیدوستش دار دیکودک خود ثابت کن به. 

 را بشنوند دهایتمجو  فیتا تعر دیده اجازه. 

 دیو احساساتشان کمک کن قیکشف عال در. 

 دیکودک در منز  استفاده کن یهایکاردست از. 

 دیرا به کودکان بده یمشخص یهاتیمسئول. 

 دیکن قیتشو دیجد یهامهارت یریادگیرا به  کودک. 

 دیه کودک خود بازخورد مثبت نشان دهب

 نکهیباشد. بعد از ا مؤثرآنها  زهیانگ شیدر افزا تواندیم آموزاندانشمثبت  تیپاداش و تقو ستمیس  

را از خود نشان  یبهتر است بازخورد مثبت ،را تمام کردند نیآنال درسکالس  کی ایکار و  کی هابچه

 ایستاره  ک،یت تعالم کی قراردادنکودکان و  یبرا ستیلچک کی هی. تهدیکن قیو آنها را تشو دیده

به کودکان  زهیو انگ قیباعث تشو تواندیم نیبعد از هر ساعت کالس آنال ستیلچکبرچسب در 

 یبازاسباببا  یاقهیدق 15 صرف وقت فرصت  ی، اجازه دادن به فرزندان برابرآنعالوه شود.



 ریتأث هاکالس رد مؤثرشرکت  یکودکان برا زهیدر انگ تواندیم آموزشورزش بعد از  ای موردعالقه

 .داشته باشد یادیز

 دیباش ریپذانعطاف

از  یبرخ دادنانجام. اگر دیکن میخودتنظکودک آنالین  آموزش یهاساعتخود را با  یکار برنامه  

 وقتبه،بهتر است آن کار را کندیم جادیفرزندتان تداخل ا آموزش نیمانند نظافت منز  در ح کارها

 .دیموکو  کن یگرید

 از چت کردن لذت ببرند دیفرزندان با

موضوع توجه کنند که به فرزندان خود اجازه دهند تا آنها از چت کردن با دوستان  نیبه ا دیبا نیوالد  

تا آنها در  شودیمکار باعث  نیکنند. ا طنتیش یخود کمآنالین  آموزش نیخود لذت ببرند و در ح

 یریشگیپ یبرانشود.  کنندهکسلآنها  ینکنند و کالس برا ییاحساس تنها نیآنال یهاکالس نیح

با دوستان خود ارتباط  دیبهتر است به آنها اجازه ده آموزاندانش یو خستگ ییاز احساس تنها

 . داشته باشند یو صوت یو چت نوشتار یریتصو

 یهامهارت سیتدر نیاست که کودکان در ح یریادگی یبرا یمکان مناسب کیشک مدرسه  بدون  

 شرفتیدر پ،یمثبت ریتأث آموزاندانش نیب یاجتماع یوندهایپ یاز طرف .رندیگیم ادیرا  یاجتماع

 ،نکودکا، آنالین آموزش نینکته توجه داشته باشند که در ح نیبه ا دیبا نیآنها دارد. والد یلیتحص

 یزندگ ندهیاز آ نانیعدم اطم کیو آنها با  دهندیممدرسه، معلمان خود و دوستانشان را از دست 

را کاهش  یاثرات فاصله اجتماع تواندیمبا دوستانشان  نی. اجازه کودکان به تعامل آنالکنندیم

 .دهد

 نیآنال سینقش مشاوره در تدر

 در هنگام ایواهمه دارد و  نیبه صورت آنال سیامتحانات خود و تدر تیکودک شما از وضع اگر  

 یلیتحص ندهیو آ شرفتیپ تینگران وضع نیوالد عنوانبهدرست تمرکز کند و  تواندینم یریادگی

 .دیریکمک بگ نهیزم نیدر ا باتجربهمشاور  کیبهتر است از  دیکودک خود هست

 نیدر آموزش آنال نینقش والد یدهایبا

 : از اندعبارتکنند،  تیفرزندان خود رعا آنالین یهاآموزشآنها را در  دیبا نیکه والد ییراهکارها  

 دیباش ریپذانعطاف. 

 دیرا کاهش ده سترسا. 

 ودش تیو انضباط رعا ظمن. 

 یداعتماد کن آموزاندانش به. 

 دیرا حذف کن هایپرتحواس. 

 راحت باشد دیبا سیتدر طیمح. 

 از چت کردن لذت ببرند دیبا فرزندان. 

 دیکودک خود بازخورد مثبت نشان ده به. 

 گوش دهند یبه معلمان مجاز دیبا کودکان. 

 است یضرور نیآنال یهاکالس یبرا تمرکز. 

 شود هیته دیبا آموزدانش ازیموردن امکانات. 

 رندیبگ یرا جد سیتدر دیبا آموزاندانش. 



 دارند ازین حیبه زنگ تفر نیدر آموزش آنال آموزاندانش. 

 :از اندعبارت ن،یدر آموزش آنال نینقش والد یدهایبان

 دیفرزند خود سرک نکش در کار. 

 ودش یوعده خوددار انیدادن م از. 

 دیبا کودکان صحبت نکن ی آنالینهاکالسمورد  در. 

 دیرا انتخاب کن دیمزاحم نشو تیوضع س،یتدر نیح در. 

 در آموزش نینقش والد یدهایبان

 نیممکن است دوست داشته باشند که در ح نیوالداز  یبرخ.یدفرزند خود سرک نکش در کار  

 هامعلمکودک با  یهاحرفبه  اینگاه کنند و  یآنها دزدک یهاتاپلپفرزندانشان به  نیآنال یهاکالس

و عدم تمرکز  یپرتحواسخود اجتناب کنند چون باعث  یرفتارها نیاز ا دیبا نیگوش دهند؛ اما والد

 . یدبا کودکان صحبت نکن نیآنال یهاکالسمورد  رد.شودیم آموزاندانشدر 

نداشته باشند  نیآموزش آنال در مورد روند یممکن است نظر خوب و مثبت آموزاندانش کهییازآنجا  

ارتباط .آنها را دلسرد کند تواندیم ،هاکالسدرمورد  کردنصحبت ایو  آموزاندانشمشورت گرفتن از 

 د،یرا با ارتباط برقرار کردن با معلم فرزندتان آغاز کن دیجد یلیسا  تحصآنالین با معلم در آموزش 

 . مدرسه کمک کنند یانجام کارها یهایبه شما در سخت توانندیها مچراکه آن

 ییکمک کنند، در جاها میکنیکه فکر م یاز حد شیبه ما ب توانندیها ممعلم:دیگویم نگیکارل  

 ایشرکت کند آنالین را انجام بدهد، در کالس  فشیآموز نتواند تکلو دانش دیایب شیپ یکه مشکل

 .دیریها کمک بگاز آن حتما  ... 

 جادیا یمختلف یهامعلم چالش یبرا تواندیعدم ارتباط با خانواده م ،آنالین آموزش  یفضا در  

 .دیبا معلم ارتباط برقرار کن ،مدرسه یدر کارها یدر صورت بروز مشکل حتما  کند، پس 

 روس،یکرونا و ریگهمه یماریب وعیش طیشرا بهباتوجه ماندگار زرا مرکز مشاوره مشاوره با  

پزشکت  شنیکیدر اپل آموزاندانشو  نیهمه والد یبرا نیجلسات مشاوره به صورت آنال یبرگزار

 ،یریتصو یهاچتبه صورت تماس با مرکز مشاوره رازماندگار با  توانندیم نیاست. والد ریپذامکان

 روان بهمختلف مربوط  یهاحوزهدر  باتجربه شناسانروانو  نیبا مشاور یتلفن یو حت ینوشتار

 نیآنال سیاز تدر یناش یمشکالت احتمال نهیکودک و نوجوان ارتباط برقرار کرده و در زم یشناس

 .الزم را کسب کنند یهاییراهنما

ان کودک و نوجوان شناسروان خود بهآموزش آنالین فرزندان  یبرا دیتوانیم زانیدر آخر شما عز  

 توانندیکودک تخصص دارند م یشناسروان مشاوره یهانهیکه در زم زانیعز نیا .دیمراجعه کن زین

 نیمشاوران متخصص خود در ا یمشاوره راز ماندگار با همکار مرکز شما عزیزان کمک کنند.به 

کودکان خود داشته  یبراآنالین خوبی آموزش  دید تا بتوانکن ییرا راهنما زانیشما عز تواندیم نهیزم

 .دیباش

 

 

https://moshaveremandegar.com/professional-consultation/

